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Je kent ons wellicht al van onze kookboeken en dagelijkse 
recepten op onze website en social media. Maar speciaal 
voor onze CLF Members voegen we daar nu iets aan toe; 
een e-book met 20 heerlijke, herfstige recepten. Want ja, die 
herfst mag best even in het zonnetje gezet worden. Stiekem 
is het een best fijn seizoen, toch? De avonden worden weer 
langer en jij ligt lekker met je pittige zoete aardappel-soep 
op de bank onder een dekentje. Of je komt thuis na een 
herfstwandeling en je huis ruikt heerlijk naar draadjesvlees of 
pompoenbrood. We houden ervan.

Daarom hebben we dit e-book gemaakt, met 20 herfst-
recepten, voor ieder wat wils! Vega, vlees en vis. Van ontbijt 
tot diner. En van heel gezond tot wat meer comfort food. Je 
vindt in dit boekje supersnelle recepten én een paar in de 
categorie ‘de oven of het fornuis lekker het werk laten doen’. 
Deze recepten hebben naast smaak (jawel, alles is uiteraard 
lekker) nóg een ding gemeen: ze zijn allemaal heel makkelijk 
te maken!

Enjoy!

Liefs,
       Nina & Elise www.chickslovefood.com

VOORWOORD
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Men neme (voor 2 personen):
- 250 g pompoenblokjes (vers of uit de vriezer)
- 1 ei
- 150 ml melk naar keuze
- 115 g speltmeel
- 1 flinke tl koek- en speculaaskruiden
- 2 el honing + extra
- 30 g ongezouten pecannoten

En zo doe je het:
- Breng een pan met water aan de kook en kook de

pompoenblokjes in 10 minuten gaar.
- Giet de pompoenblokjes af en pureer ze (met een vork of

staafmixer) in een beslagkom.
- Klop het ei los en giet de helft hiervan bij de pompoen-

puree.
- Voeg dan ook de melk, het speltmeel en de koek- en

speculaaskruiden toe.
- Verhit een scheutje olie in een koekenpan en schep er

4 hoopjes beslag in. Bak de pancakes zo’n 2 minuten per
kant. Herhaal met de rest van het beslag.

- Hak de pecannoten ondertussen grof.
- Verhit de honing in een andere koekenpan en voeg de

pecannoten toe. Laat ze in een paar minuten al roerend
karameliseren.

- Verdeel de pancakes over twee borden, strooi de nootjes
hierover en drizzle wat extra honing on top.

min
15

POMPOEN 
PANCAKES

Pompoen, wat moesten we zonder je… Hij is zo lekker 
veelzijdig! Want ja, je ziet het goed, we bakken er ook de 

heerlijkste (snelle!) pannenkoeken van. Aan de slag!
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En zo doe je het:
- Verwarm de oven voor op 180 graden en vet een

muffinvorm in.
- Vermaal de havermout in een keukenmachine tot meel.
- Smelt ondertussen de kokosolie in een pannetje.
- Voeg het bakpoeder, de eieren, de Griekse yoghurt, de

honing, de speculaaskruiden, de gesmolten kokosolie en
een snuf zout toe aan het havermeel. Meng dit tot een
glad beslag.

- Schil de peer en snijd ‘m vervolgens in kleine blokjes. Hak
de pecannoten grof.

- Voeg de stukjes peer en 3/4 van de gehakte pecannoten
toe aan het beslag.

- Verdeel het beslag over de holtes van de muffinvorm en
duw de overige pecannoten in de bovenkant van het
beslag.

- Bak de muffins in zo’n 15 minuten gaar in de oven. Even
laten afkoelen (moeilijk!) en ze zijn klaar om te eten.

Men neme (voor 6 muffins):
- 225 g havermout
- 65 g kokosolie
- 1,5 tl bakpoeder
- 2 eieren
- 190 g Griekse yoghurt

- 3 el honing
- 2 tl speculaaskruiden
- 1 peer
- 2 handen pecannoten

min
25

Muffins over? 
Invriezen kan prima!

tip

GEZONDE ONTBIJT
MUFFINS MET PEER 

EN HAVERMOUT
Ontbijten met muffins? Doen we gewoon. Extra lekker in 
de herfst, iets warms bij het ontbijt. Ja, warm, want deze 
muffins zijn zo lekker dat het ons niet lukt om ze helemaal 

te laten afkoelen. Probeer zelf maar!
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En zo doe je het:
- Verwarm de oven voor op 190 graden.
- Halveer de pompoen en bestrijk de binnenkanten met

wat olie.
- Leg de halve pompoenen met de schil naar boven op

een met bakpapier beklede ovenplaat en bak 35
minuten in de oven.

- Haal de pompoen uit de oven, schep met een lepel het
vruchtvlees eruit en prak dit met een vork fijn.

- Meng vervolgens alle ingrediënten, behalve het ei en
wat achtergehouden pitten, door elkaar en kneed er een
deegbal van.

- Kneed het deeg een aantal minuten stevig door en laat
het vervolgens 1 uur rijzen op een warme plek.

- Haal het deeg uit de kom, kneed het nogmaals stevig door
en leg het dan op een met bakpapier beklede ovenplaat.

- Dek af met een theedoek en laat nogmaals 40 minuten
rijzen. Verwarm ondertussen de oven voor op 200 graden.

- Klop het ei los, bestrijk het brood hiermee en strooi de
extra pompoenpitten erover. Druk ze wel goed aan,

- Bak het brood in ongeveer 40 minuten af. Klaar!

Men neme (voor 1 brood):
- 1 halve flespompoen

(het onderste, bolle deel)
= ca. 450 g

- 265 g speltmeel
- 200 g speltbloem
- 100 g pompoenpitten +

extra om te versieren

- 1,5 el kaneel
- 9 g bakpoeder
- 100 ml (plantaardige) melk
- 3 el honing
- 1 ei

uur
3

POMPOENBROOD
Er is niet veel lekkerders dan de geur van zelfgebakken 
brood… Daarom, aan de slag met dit pompoenbrood! 

Snel? Nope, dat is dit recept niet. Wél bizar lekker. Enne, 
dit is een best wel verantwoord tussendoortje hoor, lekker 

veel verstopte groente!
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En zo doe je het:
- Schil de aardappelen en snijd ze in stukjes. Schil en snipper

de ui.
- Verwarm een scheut olie in een soeppan en bak hierin de

ui in zo’n 3 minuten glazig.
- Voeg 800 milliliter kokend water, de bouillonblokjes, de

gesneden aardappels en een flinke snuf peper en zout
toe. Laat 15 minuten koken.

- Verwijder het schilletje van de chorizo en snijd de worst
in halve plakjes. Bak ze zonder boter of olie in een
koekenpan krokant.

- Voeg na 15 minuten de tuinerwten toe aan de soep en
kook deze nog 5 minuten mee.

- Pureer de soep met een staafmixer, verdeel over twee
kommen en voeg dan de gebakken chorizo toe.

Men neme (voor 2 personen):
- 400 g aardappelen (iets kruimig)
- 1 rode ui
- 450 g tuinerwten
- 2 groentebouillonblokjes
- 150 g chorizoworst

min
25

Liever geen chorizo? 
Ga dan voor blokjes 
gebakken halloumi.

vegatip

ERWTENSOEP 
MET CHORIZO

Yes, lange, gure avonden betekent ook weer tijd voor 
heerlijke, vullende maaltijdsoepen! We geven de good old 
erwtensoep een twist door tuinerwten te gebruiken én ‘m 

lekker op smaak te brengen met chorizo. Enjoy!
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CHAMPIGNONSOEP
Zo’n heerlijke klassieker hè, champignonsoep. Misschien 

ken je ‘m uit een zak of pot, maar hij is zo makkelijk zelf te 
maken. En jep, lekkerder dan een kant-en-klare. Kom 

maar door met die herfstavonden! En zo doe je het:
- Snijd de champignons in plakjes en pel en snipper de ui.
- Smelt de boter in een pan op het vuur.
- Bak de champignons in ongeveer 10 minuten op middel-

hoog vuur, voeg na 5 minuten de ui toe.
- Kook ondertussen 1 liter bouillon.
- Voeg de bloem toe aan de champignons, bak nog 1 minuut.
- Schenk ongeveer een kwart van de bouillon bij de

champignons, roer tot er een dikke substantie ontstaat.
- Meng nu de overige bouillon met het champignonmengsel,

kook nog zo’n 10 minuten.
- Voeg de slagroom toe aan de soep en breng het geheel

nog een minuutje aan de kook. Klaar!

Men neme (voor 2 personen):
- 250 g champignons
- 1 ui
- 30 g roomboter
- 2 el bloem
- 1 l bospaddenstoelenbouillon (2 bouillonblokjes)
- 125 ml slagroom

min
35
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PITTIGE ZOETE 
AARDAPPELSOEP

Hmmm, nóg zo’n lekkere, verwarmende soep. Onze favo 
oranje knol, de zoete aardappel, in de mix met wat 

Indiase invloeden. Al met al een toppertje. Zet maar op 
je meal planner!

En zo doe je het:
- Kook 600 milliliter water in een pan en voeg hier het

groentebouillonblokje aan toe.
- Schil de zoete aardappel, snijd in blokjes en voeg deze

toe aan de groentebouillon.
- Voeg ook de currypasta en de kokosmelk toe en laat dit

zo’n 15 minuten koken, totdat de zoete aardappel zacht is.
- Hak ondertussen de koriander grof. Voeg in de laatste

2 minuten de helft van de koriander toe aan de pan.
- Pureer de inhoud van de pan met een staafmixer tot een

gladde soep.
- Verdeel de soep over twee kommen en garneer met de

rest van de koriander.

Men neme (voor 2 personen):
- 1 groentebouillonblokje
- 4 zoete aardappels (zo’n 600 gram)
- 400 ml kokosmelk
- 2 el rode currypasta
- 1 flinke hand verse koriander

min
30

Soep over? 
Invriezen kan prima!

tip
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En zo doe je het:
- Snijd de rode kool in kleine stukjes. Schil de gember en

rasp het vruchtvlees.
- Breng in een soeppan 600 milliliter water aan de kook en

los hierin het bouillonblokje op.
- Voeg de rode kool en de gember toe aan de bouillon en

laat zo’n 15 minuten koken.
- Voeg na 15 minuten het komijnpoeder en twee eetlepels

crème fraîche toe. Roer even door.
- Pureer het geheel met een staafmixer of in de blender.
- Verdeel de soep over twee kommen en maak af met de

rest van de crème fraîche.

Men neme (voor 2 personen):
- 1 halve rode kool
- 2 cm verse gember
- 1 groentebouillonblokje
- 1 el komijnpoeder
- 4 el crème fraîche

min
20

Soep over? 
Invriezen kan prima!

tip

RODE KOOL SOEP
Zeg je herfst, dan zeg je soep, toch? Courgettesoep, 

tomatensoep, pompoensoep…. die ken je allemaal wel. 
Maar heb je wel eens rode koolsoep gemaakt? Nee? Ga 
dat dan eens heel snel doen, het is ontzettend lekker én 

gezond!
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En zo doe je het:
- Schil de knolselderij, snijd hem in blokjes en kook in

ongeveer 20 minuten gaar.
- Maak ondertussen de portobello’s schoon met een

keukenpapiertje en snijd ze in dunne reepjes.
- Verhit een beetje olie in een pan en bak de portobello-

reepjes op middelhoog vuur in ongeveer 7 minuten bruin.
- Hak ondertussen de pecannoten grof en rooster ze in

ongeveer 5 minuten in een droge pan op middelhoog vuur.
- Giet de knolselderij af en stamp fijn met een stamper.
- Stamp de room en mosterd door de knolselderij en schep

vervolgens de pecannoten, de stukjes portobello en de
snijbiet door de stamppot. Breng op smaak met peper en
zout. Klaar om te serveren!

Men neme (voor 2 personen):
- 1 knolselderij
- 2 portobello’s
- 2 handjes pecannoten
- 1 flinke scheut kookroom
- 2 el mosterd
- 75 g snijbiet

min
25

KNOLSELDERIJ
STAMPPOT

Natuurlijk ken je boerenkool- en andijviestamp. Maar wat 
óók heel lekker is, een vega stamppot van knolselderij! 

Maak maar eens, wedden dat -ie vervolgens deze herfst 
nog veel vaker op tafel komt :-)? 
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En zo doe je het:
- Verwarm een scheut olie in een koekenpan en bak de

gnocchi in 15 tot 20 minuten op halfhoog vuur bruin en
gaar.

- Snijd ondertussen de ui en de peterselie fijn en de
paddenstoelen in stukjes.

- Verwarm een andere koekenpan en bak de spekjes
5 minuten (olie is niet nodig).

- Voeg daarna de ui toe, bak zo’n 3 minuten mee.
- Voeg vervolgens de paddenstoelen toe en bak het

geheel nog 5 minuten.
- Meng nu de spekjes, ui, paddestoelen, gnocchi en

peterselie tot een geheel en serveer.

Men neme (voor 2 personen):
- 500 g gnocchi
- 1 ui
- 1 hand verse, platte peterselie
- 125 g gerookte spekjes
- 200 g gemengde paddenstoelen

min
30

Lekker met zongedroogde 
tomaatjes die je in reepjes 

snijdt, in plaats van de spekjes.

vegatip

GNOCCHI MET 
PADDENSTOELEN

Gnocchi blijft voor ons een favorietje uit de Italiaanse 
keuken. Zo makkelijk, zo lekker! Je leest vaak dat deze 

aardappelballetjes gekookt worden, maar wij vinden het 
veel lekkerder om ze te bakken. Probeer maar eens!



12

VEGA SHOARMA
SCHOTEL MET 

ZOETE AARDAPPEL
Och, deze vegetarische schotel met paddenstoelen, 
zoete aardappel, cherrytomaatjes en veldsla is een 

dikke aanrader! De paddenstoelen zijn een 
perfecte vleesvervanger.

En zo doe je het:
- Verwarm de oven voor op 220 graden.
- Schil de aardappelen, snijd ze in frietjes en verdeel ze

over een met bakpapier beklede ovenplaat. Besprenkel
met wat olie en zout.

- Leg de gemengde paddenstoelen ernaast en bak beiden
zo’n 20 minuten in de oven.

- Snijd ondertussen de rode ui, de tomaatjes en de peterselie
fijn en pers de knoflook. Meng de knoflook met de yoghurt.

- Dep de champignons droog met een keukenpapiertje,
laat ze iets afkoelen en trek ze dan met je vingers wat uit
elkaar. Houd de frietjes ondertussen warm in de oven.

- Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak de
paddenstoelen hier samen met de shoarmakruiden zo’n
5 minuten in.

- Verdeel de frietjes over twee borden, leg hier de ‘shoarma’
op en maak af met de veldsla, tomaatjes, rode ui,
peterselie en een flinke schep knoflooksaus.

Men neme (voor 2 personen):
- 2 zoete aardappels
(zo’n 300 g)
- 400 g gemengde padden-

stoelen
- 1 rode ui
- 10 cherrytomaatjes
- 1 hand verse, platte

peterselie

- 2 teentjes knoflook
- 4 el Griekse yoghurt
- 1 tl shoarmakruiden zonder

zout
- 100 g veldsla

min
30
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En zo doe je het:
- Verwarm de oven voor op 175 graden en vet een oven-

schaal in.
- Verdeel de aardappelschijfjes over de bodem van de

ovenschaal en zet ze zo’n 10 minuten in de oven.
- Halveer ondertussen de witlof in de lengte en verwijder

het meest harde middenstukje.
- Hak de walnoten grof.
- Haal de aardappeltjes uit de oven en leg de witlof met

de platte kant naar boven op de aardappels.
- Schenk de kookroom erover en verdeel ook de walnoten

en de geraspte kaas over de bovenkant.
- Bak de witlofschotel nog zo’n 20 minuten in de oven.

Enjoy!

Men neme (voor 2 personen):
- 300 g aardappelschijfjes
- 3 stronken witlof
- 400 ml kookroom
- 100 g geraspte oude kaas
- 50 g walnoten

min
40

VEGETARISCHE 
WITLOFSCHOTEL

Witlof met ham en kaas? Lekker! Witlof zónder die ham? 
Óók reuzelekker! En de aardappeltjes zitten al in deze 

schotel, dus je hoeft er niks meer bij te maken. Zo makkelijk!
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En zo doe je het:
- Rooster de walnoten kort aan in een droge koekenpan.

Laat ze daarna afkoelen en hak ze in grove stukken.
- Bereid de pappardelle volgens de aanwijzingen op de

verpakking.
- Snipper de ui, verhit olie in een pan en bak de ui glazig.

Voeg de spinazie toe en bak mee tot deze is geslonken.
- Snijd de gorgonzola in stukjes.
- Giet de pasta af en schep de gorgonzola, walnoten en

spinazie erdoor. Breng op smaak met zout en peper.
Klaar!

Men neme (voor 2 personen):
- 3 handjes walnoten
- 250 g verse pappardelle
- 1 ui
- 400 g spinazie
- 75 g gorgonzola

min
10

PAPPARDELLE MET 
GORGONZOLA

Drie hoeraatjes voor deze snelle topper! Vijf ingrediënten 
en in tien minuten op tafel. En zonder dat je op smaak 
inlevert… Want dit is echt een herfstige smaakexplosie 

op je bord! Smakelijk!
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En zo doe je het:
- Kook de zilvervliesrijst volgens de aanwijzingen op de

verpakking.
- Spoel de linzen een paar keer goed af, breng 500 ml

 water aan de kook en kook ze hier zo’n 10 minuten in.
- Voeg de pompoenblokjes vervolgens toe en kook het

geheel nog 5 minuten. Afgieten hoeft niet, het water zal
bijna helemaal verdampt zijn.

- Voeg de Griekse yoghurt en de currypasta toe, roer goed
door en verwarm nog ongeveer 3 minuten mee.

- Hak de munt fijn en roer door het currymengsel.
- Giet de rijst af, verdeel het over twee borden en serveer

met de pompoencurry.

Men neme (voor 2 personen):
- 150 g zilvervliesrijst
- 200 g gedroogde rode linzen
- 400 g pompoenblokjes (vers of uit de vriezer)
- 200 g Griekse yoghurt
- 2 el gele currypasta
- 4 takjes verse munt

min
20

POMPOENCURRY
Niks zo verwarmends als eens lekkere, dampende curry. 
In deze zit onze favo herfstgroente pompoen verwerkt. 

En ook lekker origineel: we gebruiken Griekse yoghurt in 
plaats van kokosmelk. Deze mag op je lijstje ‘gezonde 

toppers’, hoor!
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En zo doe je het:
- Verwarm de oven voor op 180 graden.
- Haal de plakjes bladerdeeg uit vriezer en laat ontdooien.
- Pel de ui en knoflook en snijd ze in kleine stukjes. Verhit

een scheutje olie in een koekenpan en fruit de ui en de
knoflook hierin.

- Voeg vervolgens de andijvie en een eetlepel mosterd toe.
Bak dit kort mee totdat de andijvie geslonken is.

- Neem een kom en mix hierin de eieren, crème fraîche en
een flinke snuf peper en zout.

- Snijd de rookworst in stukken en voeg deze samen met de
gebakken andijvie toe aan het eimengsel. Roer goed
door.

- Bekleed de bodem van de bakvorm met bakpapier en
vet de randen in met wat olie of boter.

- Neem het ontdooide bladerdeeg en bekleed hiermee
een springvorm.

- Vul de bakvorm met het mengsel, strooi de geraspte kaas
erover en vouw hierna de randen iets naar binnen.

- Bak de quiche 45 minuten in de oven. Laat hem even
afkoelen voordat je hem uit de vorm haalt. Eet smakelijk!

Men neme (voor 1 quiche):
- 8 plakjes bladerdeeg uit

de vriezer
- 1 ui
- 2 teentjes knoflook
- 400 g andijvie

- 1 el mosterd
- 4 eieren
- 3 el crème fraîche
- 1 rookworst
- 30 g geraspte oude kaas

uur
1

Vervang de worst door plakjes champig-
nons. Wel even eerst bakken voordat ze in 

de springvorm gaan!

vegatip

ANDIJVIEQUICHE
Lekker, zo’n warme, hartige taart uit de oven. En nu het 
weer echt tijd is voor andijvie, verwerken we die eens in 

zo’n quiche. Origineel toch? Maar tegelijkertijd ook lekker 
old school, want de rookworst houden we er gewoon in :-). 



17

En zo doe je het:
- Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een

bakplaat met bakpapier.
- Snijd de bloemkool in roosjes en de zoete aardappel in

stukjes (schillen hoeft niet).
- Meng de bloemkoolroosjes met het komijnpoeder en leg

ze op de bakplaat. Leg daarnaast de zoete aardappel
en besprenkel alles met olie, peper en zout.

- Bak de bloemkool en de zoete aardappel zo’n 15 minuten
in de oven.

- Snijd ondertussen de tempeh in reepjes en meng ze met
de sambal en 2 eetlepels olie. Zorg dat alle kanten bedekt
zijn.

- Leg de tempeh bij de bloemkool en de zoete aardappel
op de bakplaat en bak het geheel nog zo’n 20 minuten.
Draai de tempeh, de bloemkool en de zoete aardappel
halverwege een keer om.

- Breng de Griekse yoghurt op smaak met wat peper en
zout.

- Haal de bakplaat uit de oven, verdeel alles over twee
borden en maak af met de Griekse yoghurt.

Men neme (voor 2 personen):
- 400 g bloemkool
- 3 zoete aardappels (zo’n 450 g)
- 1 el komijnpoeder
- 250 g tempeh
- 2 el sambal
- 2 el Griekse yoghurt

min
40

BLOEMKOOL 
EN SPICY TEMPEH 

UIT DE OVEN
Dit heerlijke herfstige vegan maal is er zo eentje die je 

absoluut vaker maakt als je ‘m eenmaal hebt geprobeerd. 
En we onthullen je in dit recept meteen het geheim van hoe je 
de soms best wel saaie tempeh, écht lekker maakt. Succes!
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En zo doe je het:
- Bereid de couscous zoals aangegeven op de verpakking.
- Snijd de courgette ondertussen in dunne plakken in de

lengte.
- Verhit een grillpan en gril de courgette zo’n 3 minuten per

kant totdat er streepjes ontstaan.
- Rooster ondertussen de zonnebloempitten ongeveer

2 minuten in een droge pan op middelhoog vuur.
- Was de vijgen en snijd deze in partjes.
- Meng de couscous met de rucola en verdeel over 2 borden.

Verdeel de courgette, vijgen en zonnebloempitten hierover.
Brokkel tot slot de feta over de couscous. Breng op smaak
met (extra vierge) olijfolie, peper en zout.

Men neme (voor 2 personen):
- 100 g volkoren couscous
- 1 courgette
- 1 kleine hand zonnebloempitten
- 2 verse vijgen
- 50 g rucola
- 100 g feta

min
15

COUSCOUSSALADE 
MET VIJGEN

Een salade in de hersft? Ja, natuurlijk! Je hebt niet 
altijd zin in soep of stamppot. En het wordt al 
helemaal aantrekkelijk als er in die salade van 

die heerlijke verse vijgen zitten. Enjoy!
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BOERENKOOL
SALADE

Oké, boerenkool staat bekend als wintergroente, 
maar wij eten ‘m op de koude dagen van de herfst al. 

Heerlijk! Natuurlijk kun je er stamppot mee maken, 
maar wel eens aan een lekkere salade gedacht? 

Ga je geen spijt van krijgen. 

En zo doe je het:
- Verwarm de oven voor op 200 graden.
- Snijd de zoete aardappel in grove blokjes (schillen hoeft

niet), besprenkel met olijfolie, peper en zout en rooster
25 minuten in de oven.

- Breng ondertussen een pan water aan de kook en kook
de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking.

- Wok in een andere pan de boerenkool 5 minuten met een
klein scheutje olie.

- Meng in een grote kom alle ingrediënten bij elkaar en breng
op smaak met (extra vierge) olijfolie, peper en zout.

- Verdeel over twee borden. That’s it!

Men neme (voor 2 personen):
- 2 zoete aardappels (zo’n 300 g)
- 100 g quinoa
- 4 flinke handen gesneden boerenkool
- 50 g rozijnen
- 1 klein handje zonnebloempitten
- 1 klein handje pompoenpitten

min
45
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En zo doe je het:
- Snijd de zalmmoten in stukken en marineer ze 15 minuten

in de sojasaus.
- Kook ondertussen de zilvervliesrijst volgens de aanwijzingen

op de verpakking.
- Rooster de sesamzaadjes in een droge koekenpan goud-

bruin en zet even weg.
- Verhit een klein beetje olie in een wokpan en roerbak de

cavolo nero hier zo’n 10 minuten in.
- Bak ondertussen de stukjes zalm in zo’n 4 minuten rondom

goudbruin.
- Schep de rijst in een kommetje en verdeel de zalm, de

cavolo nero en de edamame boontjes overheen. Bestrooi
met de geroosterde sesamzaadjes en sprenkel er nog wat
sojasaus over.

Men neme (voor 2 personen):
- 2 zalmmoten
- 5 el sojasaus + extra om te serveren
- 150 g zilvervliesrijst
- 2 el sesamzaad
- 200 g gesneden cavolo nero
- 200 g edamame boontjes

min
20

RIJSTBOWL 
MET ZALM EN 

CAVOLO NERO
Mmmm, een Aziatische bowl, mét een herfsttintje. 

Cavolo nero (palmkool) in combi met de zalm en rijst
 is heerlijk. Probeer maar!
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En zo doe je het:
- Verwarm de oven voor op 180 graden, bekleed de bodem

van een springvorm (24 cm) met bakpapier en vet de
zijkant in met olie.

- Haal het bladerdeeg uit de diepvries en laat het ontdooien.
- Schil ondertussen de uien en snijd ze in vieren. Was de

preien grondig en snijd ze in ringen.
- Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak de ui en

de prei hier zo’n 10 minuten in. Breng op smaak met peper
en zout.

- Schep de ui en de prei uit de pan, zet even weg, en bak
nu de spekjes hierin krokant. Schep ook de spekjes uit de
pan, zet even weg en verwarm de honing een paar
minuten in de pan. Schep dan de ui, de prei en de
spekjes weer terug in de pan, roer goed door elkaar en
schep het mengsel in de springvorm.

- Prik met een vork wat gaatjes in het bladerdeeg en leg
de plakjes over het mengsel heen, zodat alles goed
bedekt is. Druk de randjes een beetje naar beneden.

- Zet de springvorm in de oven en bak de tarte tatin in zo’n
30 minuten goudbruin en gaar.

- Keer om met behulp van een bord om, snijd ‘m in stukken
en serveer!

Men neme (voor 1 tarte tatin):
- 5 velletjes bladerdeeg uit de vriezer
- 5 witte uien
- 2 preien
- 200 g gerookte spekreepjes
- 6 el honing

min
45

HARTIGE TARTE 
TATIN MET PREI, 

UI EN SPEK
Tarte tatin ken je misschien met appel. Een heerlijk toetje! 

Maar net zo heerlijk is een hartige variant. 
Deze ga je vaker maken, wedden?
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En zo doe je het:
- Haal het vlees uit de koeling en laat op kamertemperatuur

komen.
- Verwarm een scheut olie in een sudder- of hapjespan.
- Bestrooi het vlees met peper, zout en paprikapoeder en

leg in de olie. Voeg de roomboter toe en braadt het vlees
om en om aan in een paar minuten. Van buiten dichtge-
schroeid, maar niet gaar van binnen, dan wordt het taai.

- Snijd de ui in partjes en de tomaten in stukjes en voeg toe
aan het vlees, gevolgd door de laurier.

- Roer alles door elkaar, voeg dan de rode wijn toe, gevolgd
door de bouillonblokjes.

- Voeg vervolgens heet! water toe, zodat het vlees flink
onder water staat, zet het vuur heel laag en laat het
geheel een paar uur pruttelen. Mocht het vocht opraken,
voeg dan een beetje nieuw heet water toe. Het vlees is
klaar als het zo zacht is dat het uit elkaar valt.

Men neme (voor 4 personen):
- 500 gram runderriblappen (of sucadelappen)
- 1 grote ui
- 1 grote tomaat
- 1 klontje roomboter
- 1 scheut rode wijn
- 2 kippenbouillonblokjes
- 3 laurierblaadjes
- 1 el paprikapoeder

uur
5

DRAADJESVLEES
Bye bye zomer, hallo draadjesvlees! Dit recept hoort écht 
in het najaar thuis. Het is een klassieker, maar helemaal 

geen moeilijke! Je kent ons van snelle recepten, maar heel 
af en toe is zo’n ‘slow meal’ ook wel héérlijk. Je fornuis 

doet het werk, kun jij lekker een paar uur onder een 
dekentje op de bank kruipen :-).
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